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وآـذلك فـان   ، على البيئه التي يعيش فيهـا  ان االنسان وافكاره وابتكاراته يؤثر
التفاعليـه مـستمره بـشكل متـوازن      وان هـذه العالقـه  . هذه البيئه تـؤثر عليـه  

يتمثل ) بيئة المدينه(االنسان  البيئه التي يعيش فيهاان طبيعة تاثير .ومتزامن 
 -:بمستويين

  (PHYSICAL)  مادياألولالمستوى  −
  (PSYCHOLOGICAL)نفساني المستوى الثاني عاطفي او −

 عن مكـان  اإلنسان بهاالتي يعيش  المسافة يحدد للمدينةفالشكل الفيزياوي 
تمتاعه باوقاتـه  اسـ  وهـو يحـدد فـرص   .وأصـدقائه مكـان لعبـه   ، مدرسته، عمله

فهـو اقـل     النفسانيالتأثيراما  .واألنهروفرص الترفيه مثل الحدائق والمالعب 
 حـول هـذا     أجريـت تحديد ويصعب لمسه على الـرغم مـن ان بحوثـا آثيـرة قـد                

 تـسبب القلـق والتـاثير علـى     العاليـة فـنحن نعـرف مـثال ان الـضوضاء      المجـال 
لمدينـه يـؤثر علـى شـعور     آـذلك فـان شـكل بيئـة ا    . النفـسية  والحالـة السمع 
  .بالسعادة اإلنسان

 بيئتـه  االنـسان علـى   تـأثير امـا   , على االنسانالمدينةبيئة  لتأثير بالنسبةهذا 
 :اليومي لالنسان له نوعان من التاثيرات مدينته فان السلوك

 التـي  األشـياء تنـتج وتـؤثر علـى     وهي التـي ، المباشرة التأثيرات: النوع االول
 .يومي مباشرةيتناولها السلوك ال

 للتــأثيراتتكــون آنتــائج   وهــي التــيالتــاثيرات غيــر المباشــرة: النــوع الثــاني
، الـسلوك اليـومي    المحيطـة التـي يتناولهـا   البيئـة  وعادة تؤثر علـى  المباشرة

 .المدينة  تؤثر على بيئةمتسلسلة تراآمية تأثيراتفهي 

، الـسكنية  المحلـة حديقـة    فـي واألنقـاض رمي النفايات ، فعلى سبيل المثال
وتكـون هـذه    , نفـسها الحديقـة فان التأثير المباشر لهذا السلوك سيكون على 

 التـأثير  امـا . مكانا تتعفن فيه النفايات مما يفقـدها نـضارتها وجماليتهـا   الحديقة
 وعلـى   الـسكنية  المحلـة غير المباشر لهذا الـسلوك فـسيكون علـى سـاآني            

وف يـؤدي الـى جعـل    وعليه فان مثـل هـذا الـسلوك سـ    . آكلالمنطقة جمالية
س و وتشجع بعض ضعاف النفـ الساآنينعلى صحة   بؤرة للتلوث تؤثرالحديقة

وبنفس الوقت تـضعف روح الحمـاس    , واألنقاضالى رمي المزيد من النفايات 
آمـا ان  .  آكـل والمدينـة  المحلة وتحسين حديقة العنايةلدى الكثير في مجال 

ويعمـل   الـسكنية  للمنطقـة  الجماليـة مثل هذا السلوك سـيؤثر علـى المالمـح    
 تحققه  ا لم الحديقة هذه   إليجادعلى تشويه فكرة المصمم الذي سعى جاهدا        

  .السكنية على مستوى المنطقة مطلوبة أهدافمن 

 



 التــي الكثيــرةاليــومي  ان هــذا المثــال واحــد مــن االمثلــه لمفــردات الــسلوك
 للـسلوك  المباشرة  غير التأثيرات ما يخاف عليه هوأآثرسنشير لها الحقا وان 

تـصور    العـادي وال يـستطيع  اإلنـسان  لدى واضحةاليومي النهاعادة تكون غير 
 التـي   المـشكلة وهنا تكمـن    .  من سلوآه الخاطئ   الناتجة التأثيراتحجم هذه   
 حيـث تـزداد صـعوبة الـسيطرة عليهـا آلمـا       للمدينـة المخطط البيئـي   يواجهها

  .المدينةر بيئة  بمكونات و عناصالتأثيرات زادت ارتباطات هذه

وحبه  ويمكن قياس مقدار ارتباطه آثيرة لإلنسان ان مفردات السلوك اليومي 
  :دراسة نوع السلوك اليومي له مدينته التي يعيش فيها وآذلك من خاللل

نـوع  ، التي يختار بهـا شـكل بيتـه    الكيفية لمدينته يتجسد في اإلنسانفحب  -
تكـوين الـشكل النهـائي     يـدخلها فـي   التـي يـدخلها ف  األلوان، البناء المناسب 

البيــوت   الــذي يــسر النــاظر وبتنــسيق مــع أالئــقوبالتــالي ظهــوره بــالمظهر 
 .المجاورة

عمارتـه  ، باالرتفاع المحدد لبناء بيتـه    لمدينته يتجسد بالتزامهاإلنسانوحب   -
المتــوازن مــع العمــارات   التنــسيقوآيفيــة لــه ة المحــددةبالواجهــوبالتزامــه 
 بالـشكل  العمـارة  يف يختار الكادر الفني الـذي ينفـذ لـه البيـت او    وآ، المجاورة

 .العالية والمتانةالجيد 

بالرصـيف المحـيط ببيتـه وآيـف       لمدينتـه يتجـسد باهتمامـه   اإلنـسان وحـب    -
 . يساهم بتنظيفه وصيانته

 وآيـف يتعامـل   واألنقـاض بالنفايات   لمدينته يتجسد باهتمامهاإلنسانوحب   -
 .معها

 علـى  والمحافظـة الرشيد للمياه   لمدينته يتجسد باالستخدامنساناإلوحب  - 
 .  من التلوثاألنهار

 التي المنطقةحديقة ،بحديقة بيته   لمدينته يتجسد باهتمامهاإلنسانوحب  - 
 .الشوارع وأثاث....وأثاثها المدينةحديقة ، يسكن فيها 

بحيـث  ، لهـا  بـسيارته وبـصيانته     لمدينتـه يتجـسد باالهتمـام   اإلنـسان وحب  - 
وبالشكل الذي يقلـل   والمتزنة الهادئةتسبب اقل مايمكن من التلوث وبقيادته 

  .المروريةالحوادث 

 لــه المنفعــة  لتحقيــقبلديتــه  لمدينتــه يتجــسد بتعاونــه مــعاإلنــسانوحــب  - 
  .ولعامة الناس

فمـن  ، لكل منها مدلوله البيئـي  فان،  النظر فيها أمعنا لو األفكار جميع هذه إن
ــين العالقــة تتــضح هــذا ــسان ب ــه اإلن ــة مدينت ــار  أخــذنا وإذا وبيئ بنظــر االعتب

 ةمـسؤولي فـان   ، البـشرية  للحـواس  النهائيـة  االساسـيه والحـدود   اإلمكانيات
 التي يملكها والتي تحدد سلوآه تجاه نفـسه    أحاسيسه تنبع من نوع     اإلنسان

 اســيساألحوبالتــالي فانــه يتطلــب دائمــا تهــذيب هــذه  . مدينتــه وتجــاه بيئــة
 األنظــف المدينــةبــالتنظيم هــو الــذي يخلــق بيئــة   اإلحــساسوتنظيمهــا الن 

 .واألجمل

 


